
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції 
28.03.2019  № 2 
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  
акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. Кравчук (заст. директо-
ра з наукової роботи), П.П. Берцик (заст. директора з наукової роботи), Р.Р. Кондратюк 
(заст. директора зі загальних питань), Л.М. Свачій (уч. секретар), чл.-кор. НАН України 
Н.Г. Щукіна, Я.В. Павленко, П.П. Корсун, І.Б. Вавилова, І.І. Синявський, М.М. Мед-
ведський, Б.О. Шахов, О.А. Велесь, І.П. Крячко, В.Л. Костюченко (голова профспілки).   
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Коротка інформація про попередні результати незалежного оцінювання діяльності на-
укових підрозділів ГАО НАН України  

         (доповідає П.П. Берцик). 
      2.   Про підготовку до заходів, присвячених 75-річчю ГАО НАН України   
               (доповідає С.Г. Кравчук).  
      3. Про окремі доповнення до Стратегії розвитку ГАО НАН України у 2017—2021 рр. 
                (доповідає акад. НАН України Я.С. Яцків).  
      4. Про деякі поточні справи  
             (доповідає акад. НАН України Я.С. Яцків).  
 
                                                       ------------------------------------ 
 
1. СЛУХАЛИ: 
Коротка інформація про попередні результати незалежного оцінювання ефективності науко-
вої та науково-організаційної діяльності ГАО НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків надав слово заступникові 
директора з наукової роботи, відповідальному за організацію процедури оцінювання діяль-
ності ГАО НАН України д.ф.-м.н. П.П. Берцикові. 

 
П.П. Берцик коротко розповів про виїзне засідання щодо процедури оцінювання  діяль-

ності наукових підрозділів ГАО НАН України та Обсерваторії загалом за 2014–2018 рр., кот-
ре відбулося 20 березня поточного року за участі зовнішніх експертів та запрошених осіб. 
Доповідач нагадав, що експертна комісія у складі чл.-кор. НАН  України, д.ф.-м.н. 
А.М.Негрійка (голова комісії), д.т.н., проф. Ю.О. Карпінського, д.ф.-м.н. І.М. Бельської, д.ф.-
м.н. Т.В. Мішеніної, Dr. Sci., Prof. Viik Tõnu, д.т.н. Ю.В.Костюченка та д.ф.-м.н. В.П. Тишко-
вця на підставі аналізу матеріалів, підготовлених ГАО НАН України, і результатів ознайом-
лення з Обсерваторією, її структурою, науковими напрямами та науковими підрозділами, 
оцінила рівень досягнень і потенціалу ГАО НАН України за критеріями відповідно до вимог 
Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, що затвер-
джена постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75 зі змінами, внесеними поста-
новою Президії НАН України від 11.07.2018 № 241. Далі П.П. Берцик  відмітив, що експер-
тна комісія дуже схвально відгукнулася про рівень наукової роботи підрозділів Обсерваторії 
та протягом двох тижнів від дати засідання готуватиме висновок  щодо ефективності діяль-



ності ГАО НАН України впродовж 2014–2018 рр., який подасть у Президію НАН України. 
 
В обговоренні виступу П.П. Берцика взяли участь акад. НАН України Я.С. Яцків, 

С.Г. Кравчук та І.Б. Вавилова. 
Після обговорення П.П. Берцик відповів на запитання (І.Б. Вавилова). 
 
 

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про попередні результати незалежного оцінювання діяльності наукових підроз-
ділів ГАО НАН України та Обсерваторії загалом узяти до відома. Схвалити роботу керівни-
ків наукових підрозділів та роботу заступника директора П.П. Берцика щодо процедури оці-
нювання ефективності наукової та науково-організаційної діяльності Обсерваторії. 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ:  
Про  підготовку до заходів, присвячених 75-річчю ГАО НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово заступникові 
директора з наукової роботи к.ф.-м.н. С.Г. Кравчукові. 
 
      С.Г. Кравчук коротко проінформував щодо проекту постанови про відзначення 75-річчя 
з дня заснування ГАО НАН України, котрий тепер опрацьовує Відділення фізики й астроно-
мії НАН України. Доповідач назвав ті заходи, які має провести Обсерваторія до урочистої 
дати, серед них День відкритих дверей. С.Г. Кравчук нагадав, що керівники підрозділів 
ГАО НАН України мали надати списки тих співробітників, кого слід представити до нагород 
НАН України різного рівня, проте така інформація надійшла ще не від усіх підрозділів.  До-
повідач попросив надати таку інформацію не пізніше ніж через три дні, після чого прочитав 
наявний список співробітників, кандидатури яких запропоновано на ту чи іншу нагороду. 
С.Г. Кравчук додав, що можна подавати пропозиції також  щодо державних нагород і що 
може бути нагороджена сама установа.  
    Після цього доповідач коротко проінформував про заявки на участь у конференції, при-
свяченій 75-річчю ГАО НАН України, відмітивши, що жоден зі співробітників Обсерваторії 
не подав такої заявки.   
 
    Після виступу С.Г. Кравчука присутні приступили до обговорення, зокрема акад. НАН 
України Я.С. Яцків відмітив, що не треба подавати на нагородження тих, хто вже був наго-
роджений на честь 100-річного ювілею Академії, а також що слід мати на увазі обмеження 
щодо кількості кандидатур, поданих на важливі нагороди. Акад. НАН України Я.С. Яцків 
додав, що деяка кількість співробітників отримає премії і подяку директора. 
    

  
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про  підготовку до заходів, присвячених 75-річчю ГАО НАН України, взяти до 
відома. Керівникам підрозділів Обсерваторії до 1 квітня поточного року надати списки тих 
співробітників, кого слід представити до нагород НАН України різного рівня. Керівникам 
підрозділів 4-го відділення Обсерваторії надати списки кандидатур щодо преміювання на 
честь 75-річчя ГАО НАН України. Керівникам підрозділів Обсерваторії до 3 квітня поточно-
го року надати С.Г. Кравчукові інформацію щодо того, котрі співробітники уже мають наго-
роди і які саме.  

 
 



3. СЛУХАЛИ:  
Про окремі доповнення до Стратегії розвитку ГАО НАН України у 2017—2021 рр. 

 
Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків розповів про окремі до-

повнення до Стратегії розвитку ГАО НАН України у 2017—2021 рр., озвученої 2017 р., і по-
просив надавати (до 16 квітня поточного року) зауваження до цього документа. Текст Допо-
внень наведено нижче. 

 
                Окремі доповнення до Стратегії розвитку  
Головної астрономічної обсерваторії НАН України у 2017−2021 рр. 
 

1.      Уточнення пріоритетних напрямів наукових досліджень. 
1.1.    Виконання моніторингових астрономічних спостережень на телескопах ГАО    
           НАН України. 
1.2. Виконання наукових досліджень на основі спостережень, виконаних самостійно    
          або у міжнародній співпраці на унікальних спостережних комплексах світу. 
1.3. Формування баз астрокосмічних даних та виконання на їх основі оригінальних  

досліджень. 
1.4. Підготовка аван-проектів космічних досліджень та відповідного їх корисного  

навантаження. 
2.      Підсилення науково-навчального сектору діяльності. 

2.1.    Активізація лекційної діяльності співробітників. 
2.2.    Розширення аспірантської підготовки в ГАО НАН України. 
2.3.    Участь у підготовці шкільних програм та підручників з астрономії. 

3.      Розвиток популяризації астрономії силами ГАО НАН України. 
3.1.    Модернізація музейної інфраструктури ГАО НАН України та формалізація 
          екскурсійної діяльності. 
3.2.    Розширення е-простору з астрономії за участю ГАО НАН України. 

4.      Здійснення інфраструктурних проектів. 
4.1.    Підготовка пропозицій щодо розширення спостережної бази 
        (в с. Лісники, район Карпат тощо). 
4.2.    Введення в експлуатацію Київського науково-навчального центру. 
4.3.    Проектування та здійснення інвестпроекту зі створення Міжнародного 
        науково-навчального центру на території ГАО НАН України. 
 

 В обговоренні питання взяли участь: С.Г. Кравчук, І.П. Крячко, І.Б. Вавилова.  
  
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію стосовно окремих доповнень до Стратегії розвитку ГАО НАН України у 2017—
2021 рр. взяти до відома. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про деякі поточні справи ГАО НАН України та НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків  проінформував, що іні-
ціативна група вітчизняних науковців та організаторів науки розробила «Пропозиції до про-
екту державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності», де висвітле-
но бачення шляхів розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні. Документ охоп-
лює сім частин,   у яких проаналізовано   сучасний стан   української  наукової та науково-
технічної сфери, сформульовано бачення основних засад для її розвитку та шляхів оптиміза-
ції інноваційної системи України, висвітлено погляд на активізацію міжнародного науково-
технічного співробітництва, запропоновано низку першочергових заходів для підвищення 



ефективності наукових досліджень у НАН України тощо.  Закінчуючи виступ, доповідач ска-
зав, що примірник «Пропозицій» буде в читальному залі бібліотеки ГАО НАН України. 

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків проінформував про фінансовий стан підрозділів ГАО 

НАН України на кінець першого кварталу поточного року.    Далі   доповідач повідомив про 
розподіл фінансування між відділами у другому кварталі 2019 р.  

Акад. НАН України Я.С. Яцків: Розподіляючи фінансування на другий квартал, треба 
по-новому обчислити так звані зарплатні коефіцієнти для відділів.   При обчисленні зарплат-
них коефіцієнтів:  

 приписувати 0,5 посадового окладу для тих, хто працює за кордоном, але пише ГАО 
НАН України в афіліації; 

 не враховувати тих, хто працює в рамках цільової теми 379Ц; 
 враховувати повний посадовий оклад для тих, хто працює в рамках  теми 406В.  

Разом з цим, керівники підрозділів розподіляють фінанси між співробітниками, як вважають 
за потрібне. Спостерігачі моніторингових спостережень матимуть зарплати  у розмірі 100 % 
посадового окладу. Кожен завідувач хай попросить співробітників того чи іншого підрозділу 
надати йому свій робочий графік (відповідно до зайнятості у робочий тиждень).  
  
 
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію стосовно деяких поточних справ ГАО НАН України та НАН України взяти до 
відома. 
 
 

 
 
Голова                                                                                   акад.  Я.С. Яцків; 

     секретар                                                                                         Л.М. Свачій.    
                                                                                                                                              
 

     
 


